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„POMAGAJ-MY POMAGAĆ!”
Przedsiębiorcy powoli, lecz coraz czę-
ściej, otwierają się na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Restauracje 
dostosowują swoje pomieszczenia 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W sklepach likwidowane są 
schody przy wejściach.  Ale czy to 
wszystkie działania?

Jeden z  krakowskich przedsiębior-
ców poszedł o  krok dalej. Wraz 
z dr Ingą Mizdrak – wykładowcą na 
Uniwersytecie Ekonomicznym, Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, 
zorganizowali zwiedzanie Krakowa dla 
niepełnosprawnych studentów. Pomysł 
„Pomagaj-my pomagać”, zainicjowany 
przez anonimowego przedsiębiorcę, 
ma na celu wsparcie niepełnospraw-
nych studentów. Pomysłodawca nie 
chce działać jednak tylko w pojedynkę, 
ale angażując także innych właścicieli 
firm tak, aby każdy z nich mógł włączyć 
się i stać się jednym z ogniw całego 
wydarzenia. Poprzez takie działanie 
mogłaby się rozwinąć wspólnotowa 
idea robienia czegoś razem, przy par-
tycypacji wielu podmiotów gospodar-
czych, a nie tylko jednego sponsora.

Od WAWelu PO RYnek GłóWnY

Do udziału zgłosili się nie tylko stu-
denci Uniwersytetu Ekonomicznego, 
ale także pozostałych krakowskich 
uczelni – AGH, PK, UP i UPJPII. Jest to 
jedna z nielicznych akcji zwiedzania 
Krakowa uwzględniająca potrzeby 
osób z niepełno sprawnościami. 

Wydarzenie miało miejsce 20 paź-
dziernika 2012r. Studenci zebrali się 
przy wejściu na Wawel, gdzie spotkali 
się z  przewodnikiem, który zapro-
wadził ich na dziedziniec. Stamtąd 
rozpoczęło się zwiedzanie. Po tym 
jak pani przewodnik opowiedziała 
m.in.  o  historii kaplicy Wawelu, 
Kaplicy Zygmuntowskiej, grupa 
przeszła do Katedry Wawelskiej. Po 
wyjściu z katedry studenci udali się 
na dziedziniec Zamku Królewskiego 
na Wawelu a następnie ul. Grodzką 
dotarli do Placu Św. Marii Magdaleny 
oraz do Placu Wszystkich Świętych. 
W czasie postoju na Rynku Głównym 
pani przewodnik podkreśliła trzy 
jego najważniejsze ówczesne funk-
cje: administracyjną, handlową i reli-
gijną, które grupa wspólnie omówiła. 
Głównymi zabytkami związanymi 

z tymi funkcjami jest wieża ratuszowa, 
Sukiennice oraz Bazylika Mariacka. Na 
koniec zwiedzania grupa wysłuchała 
hejnału i przeszła na obiad ufundo-
wany przez sponsora.

ZWiedZAnie POPRZeZ MAkietY

Ze względu na fakt, że uczestnikami 
w głównej mierze byli słabowidzący 
oraz niewidzący, przewodnik  starała 
się w sposób plastyczny i pobudzający 
wyobraźnię opowiadać o budowlach, 
figurach czy detalach architektonicz-
nych. Dodatkowo wycieczka była 
poprowadzona tak, by osoby z nie-
pełnosprawnością wzroku mogły 
dotykiem „zobaczyć” najważniejsze 
zabytki, czyli np. Wzgórze Wawelskie 
czy okno w Kościele św. Andrzeja. Na 
rynku uczestnicy poznali makietę ratu-
sza, jaki istniał do XIX wieku. Z kolei 
makieta Sukiennic w szczegółowy spo-
sób ukazała im kolumny oraz attykę. Na 
przykładzie modelu Bazyliki Mariackiej 
osoby niewidome mogły „zobaczyć”, 
z którego miejsca gra trębacz. Makiety 
w szczególny sposób ukazały piękno 
krakowskich zabytków.

Uczestnikami zwiedzania, oprócz 
np. osób niewidomych, były również 
osoby z mniej widocznymi niepełno-
sprawnościami, dla których taka forma 
zwiedzania miała oryginalny i ciekawy 

charakter. Mogli bowiem, choć w pew-
nym stopniu, zapoznać się z niepełno-
sprawnością wzroku.

Wydarzenia takie właśnie jak to 
zorganizowane dzięki wsparciu ano-
nimowych przedsiębiorców świad-
czą o większej świadomości i wiedzy 
nt. niepełnosprawności. 

Wszyscy uczestnicy są wdzięczni 
przedsiębiorcom oraz pani przewod-
nik za wsparcie tego projektu.

„Dziękuję. Tak poszerzyłam swoją 
wiedzę, nie wiedziałam, jakie są 
kościoły koło Placu św. Magdaleny.  
Mogłam zobaczyć z  bliska rzeźbę 
na Wawelu. Było mi bardzo miło” – 
komentuje jedna z uczestniczek.

„Oczywiście dziękuję za możli-
wość zwiedzenia Wawelu, bo byłem 
tam ostatnio dobrych kilka lat temu 
i warto sobie przypomnieć to miejsce. 
Poza tym pani przewodniczka podała 
kilka informacji, które mi uleciały 
wraz z tokiem nauki i widać też było 
jej zaangażowanie w oprowadzenie 
naszej grupy”.

Mamy nadzieję, że podobne wyda-
rzenia odbędą się w najbliższej przy-
szłości i również dadzą wiele radości 
niepełnosprawnym studentom, którzy 
na co dzień borykają się z tak wieloma 
problemami.
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Przy makiecie Zamku na Wawelu
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